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EU POLITIKÁK ÉS 

PROGRAMOK

• vállalkozáspolitika
– Európai Szövetkezet Statútum (2003)

– Társadalmi szempontból felelős közbeszerzések (munkalehetőség, tisztességes munka, a 

szociális és munkajogok tiszteletben tartása, társadalmi befogadás, esélyegyenlőség, hozzáférhetőség és 

minden felhasználó számára alkalmas kialakítás + fenntarthatósági kritériumok: etikus kereskedelem, 

önkéntes társadalmi felelősségvállalás (CSR) szélesebb körben)

• foglalkoztatási és szociális ügyek
– A közösségi vállalkozásokat a szegénység csökkentésére alkalmazott gyengébb-erősebb 

hatásfokú megoldási törekvések helyett egyre inkább a helyi gazdaságfejlesztés 

perspektivikus területének tekintik.  

• 1995 - Helyi Fejlesztési és Gazdasági Kezdeményezések Támogatásának Európai Stratégiája  (17 

szolgáltatási terület)

• 1997, 2003 - Európai Foglalkoztatási Stratégia

– Európai Szociális Alap - ADAPT, EMPLOYMENT (1995-1999), EQUAL (2000-2006) 

– TSEP – Third System and Employment Programme (1997-1999)

• Social Business Initiatives (2011)
– javaslatok a micro-credit rendszer kiterjesztésére, a társadalmi vállalkozások láthatóvá 

tételére, a jó gyakorlatok megismertetésére, a jogi környezet javítására, a közbeszerzési 

eljárásokba való bevonásukra, az állami támogatások egyszerűsítésére 



EU TAGORSZÁGOK

• Ausztria
– Nincs közvetlen jogi forma és szabályozás.

– A szociális szolgáltatásokat a kormányzat, nagy humanitárius szervezetek 

(Vöröskereszt, Caritas), független nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok 

vagy az informális szektor biztosítják.

– Egyre nagyobb hányadot képviselnek a piaci vagy félig piaci szervezetek.

– Leggyakoribb formák: „az alapítványok által támogatott közösségi vállalkozások”, 

„szocio-gazdasági vállalkozások”, „szociális célú foglalkoztatási intézmények”, 

„védett műhelyek”.

• Belgium
– Két, külön jogi szabályozás alá eső szociális vállalkozás-típus: 

1. személyes szolgáltatások ágazatában - nonprofit szervezeti státuszú szociális 

vállalkozások (1921) (alapítási tőke nem szükséges, állami támogatáshoz kell a 

státusz)

2. piacorientáltabb gazdasági-kereskedelmi tevékenységek - „szociális célú vállalat” 

(1996) („vegyes” vállalatok, melyek egy időben követnek szociális és tisztán 

gazdasági-kereskedelmi célokat).



EU TAGORSZÁGOK

• Németország
– A szociális vállalkozásra nincs specifikus jogi szabályozás. Egyedi projektek.

– A BQG (foglalkoztatási és képzési vállalkozások köre) – külön szektor

• elsőként vezette be a törvényhozásba a szociális vállalkozás fogalmát

• célja nem tartós szociális vállalkozások, hanem kis-, és középvállalatok létrehozása volt

• túlélési stratégia része, egyfajta kényszer. 

– A „gyerekbutikok” a szociális vállalkozások prototípusai 

• Egyéni gazdasági kezdeményezések, jogi személyiséggel és saját szervezettel 

rendelkeznek, közintézményektől függetlenek.

• Céljuk, hogy jobb minőségű oktatást nyújtsanak gyermekek számára.

• Nem profitorientáltak.

• A szövetkezetekéhez hasonló szervezeti felépítéssel rendelkeznek.

– boltokban, kereskedelmi központokban, üres gyárépületekben indított projektek 

(pl. munkanélküliek, nők, fiatalok számára) - információs, kommunikációs és 

tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleiknek



EU TAGORSZÁGOK

• Finnország
– A szociális vállalkozást, mint jogi szervezeti formát külön nem szabályozzák.  

– Szövetkezetek - inkább piacorientáltak, nem vehetnek igénybe önkéntes munkát. A szociális 

és egészségügyi szektorban, dolgozói vagy felhasználói alapon szerveződnek. 

– Egyesületek - törvény kötelezi tevékenységük önkéntességi alapon szervezésére. Főként 

egészségügyi és hagyományos szociális szolgáltatásokat nyújtanak, az új igények 

megjelenése (pl. az alkoholizmus elleni küzdelem) számos új egyesület létrehozását vonta 

maga után. 

– A szociális vállalkozások ritkák és viszonylag csekély a jelentőségük - viszont – társadalmi 

innovációk!

• Görögország

– A szövetkezetek két típusa felel meg a szociális vállalkozás definíciójának: 
1. Agroturisztikai szövetkezetek - főként elmaradott térségekben élő nők alapították (80-

as évektől)

2. Városi szövetkezetek - főleg hátrányos helyzetűek alapították, hogy gazdasági 

tevékenységben való aktív részvétellel segítsék elő a társadalmi-gazdasági 

integrációt. Elsődleges céljuk szociális és rehabilitációs, az üzleti haszon csak 

másodlagos. Fő tevékenységük általában a termék-előállítás, takarítás és 

fénymásolás.



EU TAGORSZÁGOK

• Olaszország
– a tágabb értelemben vett nonprofit szektor része - szervezett önkéntes 

egyesületek, szociális egyesületek, szociális szövetkezetek, szociális célú 

alapítványok. 

– adókedvezmények és mentesség az ONLUS-nak (szociális szempontból 

hasznos nonprofit szervezetek). Feltétel:

• szociális tevékenység végzése,

• helyesen használja fel a nyereséget, 

• készítsen éves beszámolót, mérleget, 

• mindig használja az onlus elnevezést

• csak a meghatározott célnak megfelelő tevékenységet végezze. 

– a szociális szövetkezet áll a legközelebb a szociális vállalkozás-

koncepcióhoz, mivel összehangolja a szociális és üzleti célokat. 
• A-típus: személyes szolgáltatásokat nyújtó szövetkezetek.

• B-típus: szakmai integrációt biztosító szociális szövetkezetek, melyek termék és 

szolgáltatás-előállítással biztosítanak stabil munkahelyet hátrányos helyzetűek 

számára.



EU TAGORSZÁGOK

• Hollandia
– A szociális vállalkozások a holland társadalmi és gazdasági életből szinte 

teljesen hiányzanak. Mindössze néhány kivétel van, mint pl. szociális 

lakástársulások. Bár a kormányzat igyekszik kivonulni a szociális szférából, a 

legtöbb szolgáltatást továbbra is állami intézmények vagy támogatott 

szervezetek nyújtják.

• Svédország
– Csoportok:

(1) Gazdasági egyesületek, amelyek tagjaik gazdasági érdekeit tartják szem előtt 

(2) Ideell (önkéntes vagy non-profit) egyesületek, melyek nem végeznek gazdasági 

tevékenységet, nem törekszenek profitszerzésre, és nem szükséges a hivatalos 

bejegyzésük sem.

(3) Alapítványok, melyeknek nincsenek tagjaik. Tevékenységi körük erősen 

meghatározott, módosítása nehéz. Céljuk lehet gazdasági is. Az alapítványok nem 

alakulhatnak át, nem egyesülhetnek, és nem lehet feloszlatni sem.



EU TAGORSZÁGOK

• Egyesült Királyság

– nincs külön jogi szabályozás, adókedvezményekben nem részesülnek

– jótékonysági szervezet-státusz - mentesülnek a társasági adó és 

néhány nonprofit „üzleti” tevékenységükhöz kapcsolódó VAT 

megfizetése alól. 

– A szociális vállalkozások szociális céllal rendelkező független 

szervezetek, melyek szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleiknek. 

• Szövetkezetek
– dolgozói szövetkezetek - csak kevesen vannak, főleg a szolgáltató szektorban  - fő cél a 

hátrányos helyzetűek számára munkahelyek teremtése és fenntartása. 

– fogyasztói szövetkezetek - számuk több, de igazán nem tekinthetők szociális vállalkozásoknak. 

– Hitelszövetkezetek - nagyon fontos szerepet játszanak a bankszektor etikai standardjainak 

meghatározásában.

• Közösségi vállalkozások: a tagok, ill. a közösség részvételének alapelvére épül, akiknek 

részesedésük van a vállalkozásban és lehetőségük van a részt venni a szervezet irányításában. 

• Önkéntes szervezetek: feladatuk elsősorban a szabadidős tevékenységek, oktatási, képzési 

szolgáltatások, szociális ellátás, környezetvédelmi szolgáltatások nyújtása.



MAGYARORSZÁG

• Jogi keretek - a társadalmi vállalkozásokat egységesen 

szabályozó jogszabály hiányában:
– 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

– 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

– 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

– 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

– 2013. évi XLI. törvény a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes 

törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról



MAGYARORSZÁG

• Non-profit szervezetek (statisztika)

– számuk

– tevékenységi körük

– költségvetésük

– Foglalkoztatottak

• Segítő szervezetek
– OFA

– Jóléti Szolgálat Alapítvány

– Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány 

– Autonómia Alapítvány

– Közösségfejlesztők Egyesülete

– EU-HÁLÓ Partnerség Program



MAGYARORSZÁG

• Kezdeményezések, szervezetek

– Foglalkoztatási célú non-profit szervezetek

– Szociális földprogramok

– Szociális foglalkoztatók

– Szociális szövetkezetek I.

– Szociális szövetkezetek II.

– Faluprogramok

– Társadalmi start-up vállalkozások



MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS 

SZÖVETKEZETEK

• 2006, 2013

• Új szereplők a tagok között

• Belépés megkönnyítése

• Tagi munkavégzési jogviszony létrehozása

• Átmenet biztosítása a közfoglalkoztatásból



A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK 

SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA
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SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK 

ÉS A TÁRSADALMI 

INNOVÁCIÓ

• Innovátorok vagy innovációk?

• Innováció: - új megközelítés, új szervezeti forma

• Innovátor:

– Új, eddig lefedetlen területekre lép be (nem csak 

mezőgazdaság!)

– Új, eddig nem bevont erőforrásokat hasznosít (értékesítési 

bevétel, önkéntesség, magántulajdonú ingatlan, adomány)

– Új, eddig nem létező kapcsolatokat, hálózatokat épít ki (termelő 

– fogyasztó, város-vidék)



A KÖZFOGLALKOZTATÁS SZOCIÁLIS 

SZÖVETKEZETBE 

KONVERTÁLHATÓSÁGÁNAK INDOKAI ÉS 

FELTÉTELEI

INDOK: FELTÉTEL:

önkormányzati források bevitele szövetkezeti alapelvek 

érvényesülése

• termőföld, ingatlan

• technikai eszközök

• adminisztratív munkaerő

• menedzsment

• piacok

– üzleti: saját feladatokhoz

– támogatott: rászorulóknak

• önkéntesség és nyitott tagság

• demokratikus tagi ellenőrzés

• tagok gazdasági részvétele

• autonómia és függetlenség

• oktatás, képzés

• szövetkezetek közötti 

együttműködés

• közösség iránti elkötelezettség



A KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS A 

SZÖVETKEZÉS ALAPVETŐ 

JELLEMZŐINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

közfoglalkoztatás

(közfeladat ellátása)

szociális szövetkezet

(társadalmi vállalkozás)

Cél segély helyett munka társadalmi / közösségi cél

Feladat  önkormányzati feladathoz 

kapcsolódva

piaci és közösségi szükségletek 

kielégítése

Értékesítés nincs vagy közvetve alapkövetelmény 

Irányítás önkormányzati testület / 

polgármester 

demokratikus / taggyűlés 

Attitűd alkalmazotti tulajdonosi 

Munkáltató polgármester elnök 

Időtartam átmeneti (hónap) határozatlan időre

Jövedelem állam által garantált 

rászorulók segítése

piaci teljesítménytől függő 

jövedelem

nincs eltérő minimálbér

tagok érdekeltsége – részesedés

közösségi alap

Kötelezettség más munkát nem lehetett 

vállalni

máshol is vállalhat munkát


